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De lijst van inlandsche Hyraenoptera, Avelke in '1858 in de

Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland het licht zag , be-

vatte slechts een gering getal galwespsoorten (slechts 18 staan

daar opgeteekend) , en het kan dus wel niemand verwonderen,

dat van tijd tot tijd nog andere soorten, die in de naburige

landen reeds vroeger ontdekt zijn, ook hier opgemerkt worden.

Maar voorzeker mag het ons bevreemden, wanneer plotseling in

vrij groote menigte eene soort verschijnt, die niet alleen vroeger

slechts in warmere landen aangetroffen werd, maar wier galnoot

ook zoo groot is en zoo zeer in het oog valt , dat men met vrij

groote zekerheid kan aannemen , dat zij werkelijk vroeger hier

niet huisde, daar hare overblijvende gallen van buitengewone

grootte en hardheid, des winters noodzakelijk de opmerkzaam-

heid tot zich hadden moeten trekken.

In het late najaar van 1865 werd mij door den Heer Verster,

administrateur van 's Rijks Museum voor natuurlijke geschiedenis
,

uit naam van Jhr. J. H. Gevers, als geschenk voor het Museum

aangeboden een eiken takje met 15 groote houtachtige gallen,

welke bij Noordwijk gevonden waren en aldaar vroeger niet

voorkwamen, voor zoo ver men zich herinneren kon. Op de

jagt door een stuk eiken hakhout , dat reeds grootendeels zijn

blad had laten vallen, had men deze groote ronde gallen be-

speurd, en onder de aanwezigen, jagers en oppassers, was nie-
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mand , die dergelijken te voren ooit had gezien. De Heer

Gevers liet een tak afsnijden en had de beleefdheid dien als

merkwaardigheid voor het Museum te destineren. Op de vraag

van den Heer Verster of mij de soort bekend was, moest ik

antwoorden, dat mij, die zoo vele jaren reeds met goede oogen

in alle jaargetijden de natuur had bezien, zoo groote en harde

gallen aan eikentwijgen nooit waren voorgekomen , en ik voegde

er bij, dat ik geen andere soort kende dan de beruchte Levan-

tische galwesp , wier appels vroeger in de bereiding van inkt

gebruikt werden, welke zoodanige gallen opleverde. Ongelukkig

waren de dieren uit de gallen reeds uitgekomen, 't geen bleek

uit een vrij groot rond gaatje , dat op iederen galappel te zien

was. Ik verzocht dus, indien men in het volgende jaar, doch

eenige maanden vroeger, weder in dat bosch galnoten mögt

bespeuren, die men voor dezelfde soort hield, dat men daarvan

voor mij eenigen zou afsnijden. En in het volgende jaar ont-

ving ik èn van den Heer Gevers èn van den Heer W. Hoog

vele van deze gallen , voor welke welwillendheid ik beide Heeren

openlijk mijnen dank betuig.

De galnoten van den Heer Hoog (in bijzonder groot aantal)

waren gevonden bij de Vogelenzang, niet ver van het station

van den HoUandschen spoorweg. Later, ter zelfder plaats zijnde,

zag ik nog eene ontelbare massa aan het eikenhout. Zij waren

identiek met die van het vorige jaar, doch gesloten. Ik deed

ze in een paar glazen flesschen, opende er eenigen en vond er

gezonde witte larven in, die, uitgenomen de grootte, niets bij-

zonders vertoonden en de sterkste gelijkenis hadden met die van

de gewone eikenblad galnoten.

Dezen zomer (186S) eindelijk werden zoodanige gallen ook op

eiken-akkermaalshout bij Driebergen aangetroffen.

Is het waarschijnlijk, is het aan te nemen, dat de soort

vroeger reeds hier te lande bestaan hebbe, doch nimmer opge-

merkt zij? Ik durf dit wel ontkennend beantwoorden. De gal-

noot zit zeer dikwijls op 4-9 voet van den grond, is grooter

dan een geweerkogel, valt des winters niet af en is dus zeer

ligt te zien. Is het nu aan te nemen, dat jagers en natuur-
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onderzoekers zoo zeer in het oog loopende voorwerpen niet

zouden hebben bespeurd ? Ik geloof dit niet , en durf met vol-

komen zekerheid zeggen , dat ten tijde , toen ik digt bij de

Vogelenzang woonde, gedurende een tijdperk van vijfjaren, de

soort , waarvan wij spreken , aldaar niet voorkwam.

Evenwel zal ik geene conjecturen maken omtrent het plotseling

verschijnen van eene soort, die mij toeschijnt de Levantische

wesp te zijn ; dergelijke conjecturen leiden tot geen resultaat.

Alleen wil ik aanstippen, dat mij slechts twee wijzen voor den

geest komen , waarop de wesp uit de Levant tot ons gekomen

zou kunnen zijn; vooreerst door jaarlijksche opschuiving van

woonplaats van het zuid-oosten naar het noord-westen, en ten

andere door aanvoer van eene partij galnoten, waaruit men de

wespen zou hebben laten ontsnappen , welke wespen dan krachtig

genoeg moeten geweest zijn, niet alleen om voor de instand-

houding der soort te zorgen, maar ook om zich over een ge-

deelte van ons vaderland te verspreiden.

De galnoot is aan den stengel gehecht (zie Fig 2) ter plaatse

van eene bladknop , zoodat het schijnt dat de wesp het eitje

in den nog bijna niet ontwikkelden bladknop legt. In plaats van

dien knop ontwikkelt zich nu een harde galnoot van 1,6 tot 2,5

duim diameter
,

graauw , dof glanzig , kogelrond , doch dikwijls

met kleine uitwasjes en puistjes bezet, zoodat sommige gallen

daardoor min of meer eene hoekige gedaante aannemen.

Onder de mij geschonken galnoten bevond zich eene mon-

streuse, uit twee voorwerpen aaneengegroeid (zie Fig 5), waaruit

zich ook twee wespen hebben ontwikkeld, welke ieder afzon-

derlijk een gat tot ontwijking uit de cel hebben gebeten.

In het midden van de galnoot zit de larve, voortdurend

krom gebogen en door den vorm van haar verblijf in de onmo-

gelijkheid gebragt om zich ooit regt uit te strekken.

Gewoon aan het vroege uitkomen van onze meeste galwespen,

die men somtijds reeds in Maart aantreft , verwachtte ik de

volkomen insecten uit de houtige gallen ook in het voorjaar; ik

zag derhalve nagenoeg dagelijks de flesschen na, waarin ik de

galnoten gedaan had, benevens de larven in de open gesneden
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gallen; doch in de eersten was geen leven te bespeuren en de

anderen bleven onveranderd. Dit duurde zoo lang, dat het

mijn geduld begon te vermoeijen en ik langzamerhand naliet de

galappels na te kijken. Eindelijk op een morgen in de maand

Junij werd ik toch nog eenigermate verrast door het gezigt van

eene zeer levendige galwesp, die met verbazende overijling in

het glas op- en neerliep. Ik keek toen dadelijk met zekere

belangstelling naar de open gesneden galnoten en zag lot mijn

groot genoegen , dat de larven tot poppen veranderd waren.

Een dezer popjes , die melkwit waren met zwarte oogen , lag

juist zoodanig gekeerd , dat het aangezigt naar de open zijde

gewend was, zoodat dit diertje met zijne nederhangende palpen

aan den bek, eenigermate deed denken aan een grognard de la

vieille garde, uit een venster ziende. Ik teekende dit, ongeveer

tweemaal vergroot , af, bij Fig. 4.

Het kwam mij ook eenigzins merkwaardig voor de pop buiten

haar bekleedsel af te beelden. Men ziet haar in de natuurlijke

houding voorgesteld bij Fig. 5. De kleine kop a is alsdan zoo

zeer voorover gebogen en tegen de borst aangedrukt, dat men

haar nog het best door de voelsprieten herkent.

Van toen af kwamen in mijne suikerflesschen dagelijks gal-

wespen uit, allen wijfjes; spoedig zag ik gemengd onder de

anderen vrij groote goudgroene Pteromalinen , die evenwel niet

zoo levendig en druk schenen te zijn als de eigenlijke bewoners,

't geen opmerkelijk is, daar de parasiten gewoonlijk vlugger en

vaardiger zijn dan de dieron ten wier kosten zij bestaan. Deze

goudgroene wespjes behooren kennelijk tot het geslacht Torymus

Dalm. CalUmome Spin. , 't geen aan den geheelen vorm en aan

den langen legboor der wijfjes duidelijk was. Zeer opmerkelijk

kwam het mij voor, dat deze parasiten ongeveer gelijktijdig

met de galwespen uitkwamen; hun leven toch moet betrekkelijk

vrij lang duren, indien zij hunne eijeren in de galnoten willen

leggen, waartoe hun lange legboor werkelijk schijnt te moeten

strekken; de galnoten toch zullen wel eerst in Augustus de

grootte bezitten, die men hun naar berekening der lengte van

dien eijerlegger toekennen moet, Of hebben ook misschien de
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larven der Cynipiden (vari de onderhavige soort) twee jaren

noodig om tot ontwikkeling te komen en steken de Torymi kort

na hunne ontwikkeling de galnoten aan van eene vorige gene-

ratie, welke dan een jaar oud zijn. Op die wijze zou iedere

generatie van deze galwespen tAvee generatien van Torymi be-

leven, waarvan de eene voor haar evenwel onschadelijk zou zijn.

Deze onderstelling kan alleen worden uitgemaakt door iemand
,

wonende nabij eene partij eikenhout, dat gedurende meer dan

een jaar door deze galwespen wordt aangetast.

Ik bezat nu de volkomen insecten, waarvan ik er een af-

beeldde bij Fig. 6 vergroot en 6 a natuurl. grootte , en verlangde

den waren naam te kennen. Ik vond opgeteekend, dat de Le-

vantische galappel eene wesp te voorschijn brengt , welke door

Linnaeus Cynips tinctoria of C. Gallae tinctoriae genoemd werd.

De diagnose of beschrijving van dezen grootmeester onzer weten-

schap bleef mij onbekend ; bij Fabricius vond ik niets omtrent

deze soort, doch bij Hartig in zijn «Zweiter Nachtrag zur

Naturgeschichte der Gallwespen (zie Germar's Zeitschrift für die

Entomologie , IV" Band) vond ik de volgende diagnose :

Pallida^ ubique griseo-sericea ; antennis fesfaceo-nifìs ; meta-

thoracis dedivitate^ abdominisque dorso plus-minus fusconigris.

Long 1 —5 Un.

Zij behoort volgens hem in de eerste afdeeliög van zijn ge-

slacht Cynips^ welke zich onderscheidt door een abdomen, dat

aan de spits met zijde-achtige haren bedekt is, terwijl bij de

tweede afdeeling de spits naakt blijft.

Dat nu deze diagnose uitmuntend en veel beter dan eenige

andere op deze galwesp past, zal iedereen, die het diertje in

handen heeft, gereedelijk toestemmen.

Eene korte beschrijving geeft Olivier in het 6^ deel der Ency-

clopedie méthodique
^

pag. 281 , onder den naam van Diplolepis

gallae tinctoriae^ met aanhaling van Reaumur, Mémoires pour

servir à Vhistoire des Insectes^ Tom. o^, pi. 3S, fîg. S. Die

korte beschrijving luidt aldus :

«Il a depuis deux jusqu'à deux lignes et demie de long. Les

antennes sont obscures , fUiformes , de la longueur du corcelet.
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Tout le corps est testacé, et légèrement couvert d'un duvet

soyeux. La partie supérieure de l'abdomen est brune, luisante.»

Ook deze beschrijving past uitnemend, doch wanneer Olivier

vervolgens zegt, dat de larve in de galnoot leeft, die ter be-

reiding der zwarte verwstof dient, en dat iedere gal gewoonlijk

bewoond wordt door twee of drie larven en slechts nu en dan

door eene enkele, dan brengt hij mij weder in de war, en bij

gebreke van Cynipes uit Levantische galnoten, weet ik mij voor-

eerst uit mijne onzekerheid niet te redden.

's Rijks Museum bezit twee soorten van Gynipides , welke de

onze al zeer nabij komen, namelijk Lignicola Hart. en Ambly-

cera Giraud, zoo zelfs dat ik bij het zien uitkomen mijner die-

ren meende, dat zij tot eene dezer twee species zou moeten

gebragt worden; doch er bestaat verschil, en ofschoon gering,

toch onwedersprekelijk. Bovendien zegt Hartig in zijne beschrij-

ving der gallen van de eerste soort, dat zij eene rimpelachtige

korst ' hebben, 't geen op de onze volstrekt niet toepasselijk is.

Ziehier nu de beschrijving der galwesp, die bij mij uit de

genoemde galnoten te voorschijn gekomen is.

Lengte 4

—

o millimeter. Verticale diameter van het abdomen 5,

horizontale niet volkomen 2 millim. De algemeene kleur is een

licht roodbruin; de zijde-achtige beharing, die nagenoeg alle

deelen bekleedt, is bruingrijs van kleur. De sprieten zijn rood-

bruin, gaandeweg donkerder naar de spits. Zij hebben 15 leedjes,

waarvan het 5^ en 4^ grooter zijn dan de overigen. De zamen-

gestelde oogen zijn zwart , de ocellen roodbruin. De kop is

anderhalfmaal breeder dan hoog, plat van voren, rond op den

schedel , met dikke uitpuilende wangen ; de bovenkaken zijn

donkerbruin. Het borststuk is zeer bol op den rug, als gebult,

met een kussenvormig uitstekend schildje. De vleugels zijn

glanzig en iriserend, doch eenigzins rookkleurig; hunne aderen

1 Hartig in Germar's Zeìischrift für die Entomologìe > Deel 2, p. 207. 23) (7.

Ugnìcola m. Harte, holzige, einlcammerige mit brauner, rissiger Rinde bedeckte

kugelrunde Gallen, von der Grösse starker Rehposten, sitzen mitunter traubenfönnig

zu 4_5 stück an den Seiten der Eichentriebe.
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zijn hier donkerder, daar lichter pekbruin. De metathorax is

onder het schildje donker of aardachtig van kleur. Het abdomen

heeft op de rugzijde van den eersten ring, die 2| maal langer

is dan de overigen te zamen, eene gladde, glanzige en onbe-

haarde zwarte plek, waarvan de kleur naar de zijden evenwel

allengs in het bruine overgaat. De zeer sterk omgebogen legboor

is donkerbruin. De pooten zijn ietwat lichter van kleur dan de

borst en hebben roodbruine laatste tarsenleedjes met donker-

bruine klaauwtjes. Al mijne voorwerpen zijn wijfjes.

De vroeger vermelde Pteromalinen zijn door Ratzeburg be-

schreven onder den naam van Torymus longicaudis {Die Ichneu-

monen der Forstinsecten , I
,

pag. 1 78 , n". 7) en komen ook

als parasiten van andere galwespen, bij voorbeeld van die der

veelcellige, zeer groote, bleeke eiken-appelen voor.


